
Computercursussen bij Vrouwen van Nu Noord-Brabant. 

Binnen Vrouwen van Nu Noord-Brabant zijn de Wegwijzers actief. 
Dat zijn een viertal vrouwen, dat diverse computercursussen verzorgt en dat op verzoek naar uw 
afdeling of kring komt. 
 
Hebt u een clubje dames (vanaf 6 personen) dat een cursus wil volgen, dan komen zij graag naar u 
toe. 
De kosten zijn afhankelijk van de locatiekosten en reiskosten. Maar meestal rond € 15, - per dagdeel. 
(Zijn er 4 dagdelen nodig voor een cursus, dan komen de kosten rond € 60,- uit). 
 
Voorbeelden van de cursussen: 

1. Een “Digitaal fotoboek maken” 
2. “Wegwijs op de computer; hoe sla ik mijn documenten op zodat ik die weer terug vind?” 
3. Digitaal foto bewerken 
4. Creatief met Word 
5. PowerPoint maken 

 
1. 1-Cursus Een Digitaal Fotoboek maken. 
In deze tijd worden er heel veel digitale foto`s gemaakt. 
Deze blijven op uw telefoon staan of worden op de 
computer geplaatst zonder er verder iets mee te doen. 
Leuker is om er een digitaal fotoboek van te maken en dit 
fotoboek te laten afdrukken als een blijvende herinnering. 
 
Dat kunt u leren in de cursus Een Digitaal Fotoboek maken 
aan. De cursus is ontwikkeld door de Wegwijzers en omvat 
4 dagdelen. 
 
Wat leert u in deze cursus?  

 Vullen van een digitaal fotoboek 

 Teksten toevoegen bij de foto`s 

 Leuke bewerkingen toevoegen zoals kaders, achtergronden etc. 

 Het bestellen van het fotoboek 
 
Kortom na afloop van de cursus bent u zelfstandig in staat om een digitaal fotoboek te maken en te 
bestellen. 
 
2. Wegwijs op de computer. 

Hoe sla ik mijn documenten op zodat ik die weer terug vind? 
 
Een deel van de harde schijf van een computer is gereserveerd voor u als gebruiker: De map Deze PC. 
Hierin kunt u allerlei zaken bewaren: foto's, muziek, getypte documenten enz., dus eigenlijk alles wat 
u zelf "maakt". 
Als u alles zonder onderscheid in die mappen zou opslaan, kunt u na een tijdje niets meer terug 
vinden, of pas na heel lang zoeken. Het zou hetzelfde zijn alsof u in uw kast alle sokken, ondergoed, 
bloesjes, maar ook verzekeringspapieren, fotoalbums, Cd’s enzovoort allemaal bij elkaar zou gooien. 
Dat is niet zo heel handig. U sorteert alles wat bij elkaar hoort en dat stopt u in aparte kasten, laden 
of dozen. Dit kunt u ook op uw computer doen, zodat u later alles kunt terug vinden. U stopt op de 
computer alles in "mappen" waarin u alles wat bij elkaar hoort opslaat. 
 
Hoe pakt u dit aan? 



Dat kunt u leren in de cursus: Wegwijs op de computer en omvat 2 dagdelen. 
Wat leert u in deze cursus? 

 Mappenstructuur 

 Mappen maken 

 Mappen verplaatsen 

 Oefenen met mappen 
 
3. Digitaal Foto bewerken 
Wilt u graag leren hoe u foto`s die u heeft gemaakt kunt 
bewerken en mooier maken? Deze cursus omvat 6 dagdelen. 
 
Wat leert u in deze cursus?  

 Rode ogen verwijderen 

 Lelijke hoeken afsnijden 

 Mooie kaders maken 

 Tekst op foto`s plaatsen 
 
4. Creatief met Word 
U wilt graag een persoonlijk tintje geven aan een kaartje of uitnodiging. 
Dat kan zijn in bestuurswerk maar ook privé. 
Hoe pakt u zo iets aan? Deze cursus omvat 4 dagdelen. 
 
Wat leert u in deze cursus? 

 Met het programma Word leert u hoe uitnodigingen, felicitatie- of cadeaukaarten, flyers, 
oorkondes en visitekaartjes worden gemaakt. 

 
 
5. PowerPoint 
Om uw verhaal duidelijk over te brengen wordt het programma PowerPoint gebruikt. Deze cursus 
omvat 5 dagdelen. 
 
Wat leert u in deze cursus? 

 Een PowerPointpresentatie maken 

 Animaties gebruiken 

 Een beamer aansluiten en gebruiken 
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Als Vrouwen van nu, Provincie Noord Brabant willen we graag een cursus organiseren voor groepen 
vanaf 6 personen.  
Heeft u een groep bij elkaar dan kun je contact opnemen met 
vrouwenvannu.pbnoordbrabant@gmail.com . 
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